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Beszámoló
Jámbor Vilmos Általános Iskola
2008/2009-es tanév értékelése
Tisztelt Képviselı-testület!
Ezen beszámolóm, intézményünk helyzetével (személyi és tárgyi feltételeivel), az elmúlt tanév jelentısebb iskolai eseményeivel, illetve az elıttünk álló 2009/2010-es tanév indításával
kapcsolatos tervekkel foglalkozik.
I. Személyi feltételek
Személyi állományunk a 2008/2009-es tanévben a következıképpen alakult:
Nevelıi létszámunk:
Alsó tagozat:
Felsı tagozat:
Részmunkaidıs
Napközis nevelı:
Gyógypedagógus:

4 fı
8 fı (1 fı Prémium-év)
1 fı
3 fı
1 fı

Állományon kívüli pedagógusok:
Hitoktató:
1 fı
Szakkörvezetı:
1 fı
Logopédus:
1 fı
Technikai állomány:
Iskolatitkár:
Takarító:
Iskolagondok:
Pedellus

1 fı
3 fı
1 fı (részmunkaidıben)
1 fı

Trajterné Lakatos Emma saját kérésére 2008. szeptember 1-jétıl a Prémium-éveket veszi
igénybe.
Zenetanfolyamunk vezetıje továbbra is - immár több mint három évtizede - Papp János.
Nevelıink közül minden évben néhányan- az anyagi lehetıségek függvényében – szakmai
jellegő továbbképzéseken vesznek részt. A tanév folyamán három alsó tagozatos nevelınk
az óvodával közösen óvoda-iskola átmenetével kapcsolatos 30 órás továbbképzésen vett
részt. A napokban sikeresen vizsgázott hat nevelınk számítástechnika tanfolyamon, ami
120 órás volt.
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2008. decemberétıl pedellus is tevékenykedik intézményünkben, mely nagy segítség a mindennapokban. Alkalmazása a következı tanévben is biztosított, amiért ezúton szeretnénk köszönetet mondani a fenntartónak.
II. Tanuló adatok, oktatómunka:
Osztály

Létszám

Ebbıl saj.nev. igényő

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Összesen:

26
28
26
16
21
23
22
22
184

1
3
1
1
2
1
1
1
11

Ebben a tanévben is nagy létszámú elsı osztályunk indult. Ezért az elmúlt évhez hasonlóan a
már jól bevált csoportbontást itt is megvalósítottuk. Ennek lényege, hogy az alaptantárgyak
oktatása 2 csoportban történik, s a készségtárgyak óráin van együtt az osztály. Ez a megoldás
az elsıs osztályfınök és a napközis nevelı munkarendjének átszervezésével valósítható meg.
A csoportbontást – az elızı év jó tapasztalatai alapján – a nagy létszámú második és harmadik osztályban is folytattuk. Igen pozitív visszajelzéseket kaptunk a szülıktıl errıl az
oktatásról.
Iskolánk – ha anyagi lehetıség van rá– a felsı tagozaton is él a csoportbontás lehetıségével. Elsısorban az idegen nyelvek oktatása terén
Kiemelt feladatként szerepel Pedagógiai Programunkban az idegen nyelvek oktatása. E cél
érdekében ebben a tanévben is folytatódott a német és angol nyelv tanítása emelt óraszámban.
A 5. és 6. osztályban már több éve heti 5 órában tanítjuk az idegen nyelvet.
A tanévben folytattuk, hogy a 7. és 8. évfolyamokon a második idegen nyelvet is tanultak
diákjaink. A 7. osztályban a már tanult nyelvet heti 4, a második idegen nyelvet heti 2 órában
tanulták a gyerekek. A 8. osztályosok számára a második idegen nyelv elsajátítására szakköri
foglalkozás keretében nyílt lehetıség.
A visszajelzések igen jók. A továbbtanulás szempontjából nagyon hasznos a két idegen nyelv
megismerése. Nagyon sok középiskolában már két idegen nyelvet tanulnak és így a mi tanulóink már jó alapokkal rendelkeznek. Ebben az évben elıször rendeztünk házi nyelvvizsgát,
mely nagyon sikeresnek bizonyult. Elnöke Vas István fıiskolai adjunktus volt.
Az informatika oktatása iskolánkban jelenleg is 1-6. évfolyamon heti 1 órában, 7. és 8. osztályban heti 2 órában folyik az oktatás. A több éves informatika tanulás eredménye, hogy
évek óta sok versenyen részt tudunk venni (középiskolai felvételi és levelezıs versenyek).
A sajátos nevelési igényő tanulók száma: 11 fı.
İk két csoportba sorolhatóak. Az egyik csoportba a fejlesztésre szorulók, a részképességzavarosak; a másik csoportba pedig az enyhén értelmi fogyatékos, speciális tantervő oktatásban részesülık tartoznak. A részképesség-zavaros gyermekek fejlesztı foglalkozásainak
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köszönhetı, hogy az elızı tanévekben már több tanuló is kikerült ebbıl a kategóriából, esélyeik tehát javultak.
A törvények értelmében: az enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek is a saját osztályukban kell, hogy tanuljanak.
A pedagógus az órán differenciáltan tanítja a normál és az eltérı tananyagot. Egy osztályon belül azonos idıben kell/kellene foglalkoznia a normál-, valamint a speciális tantervő
gyermekek oktatásával. Eközben mindannyiukkal eredményeket kell elérnie.
Az integrált oktatás tehát igen nehéz helyzet elé állítja az ilyen osztályban tanító pedagógusokat (külön tanmenetek, fejlesztési tervek, fejlıdési lapok, stb.)
A készségtantárgyak közül alsó tagozatban a testnevelés órákat testnevelés szakos tanárok
tanítják. Fontosnak tartom, hogy a mindennapos testnevelés megvalósuljon. Ezt segíti a tömegsport, valamint a védını által kiszőrt mozgásszervi problémákkal küzdı gyermekek részére a gyógytestnevelés. Szeretnénk elérni, hogy a sportolás tanulóink belsı igényévé váljon; kihasználjanak minden, az iskola által nyújtott lehetıséget - biztosítva ezzel egészségük
megırzését.
A mindenkori harmadikosok úszásoktatására az idén is sor került. A gyerekek a parádfürdıi
Erzsébet-szállóba jártak úszni. Utazásukat a DSE biztosította. Örömünkre szolgál, hogy mindenki megtanult úszni.
Ebben a tanévben 3 napközis csoportunk mőködött az alsó tagozaton. Az elsıs és másodikos
csoport homogén összetételő volt - tekintettel arra, hogy két nagy létszámú osztályról van szó.
A 3. csoport a 3. és 4. osztály tanulóiból szervezıdött.
A tanév során is utazó logopédusunk volt. İt a pétervásárai kistérség biztosítja iskolánknak.
A hittanoktatónk és egyben az iskolai családsegítınk Czene Ilona, iskolai kapcsolattartónk
Farkas Imréné.
Szülıi munkaközösségünk vezetıje Maruzsné Tótok Tímea, aki szülıtársaival (Földháziné
Pap Éva, Kucsera Miklósné, Szıkéné Zám Anna) együtt nagy lelkesedéssel és segítıkészséggel látta el feladatát a tanév folyamán. Az iskolavezetés partnerekre talált bennük. Reméljük,
ez a jövıben így folytatódik majd.
A iskolai Minıségbiztosítási csoport tevékenysége ebben a tanévben:
− 2008 novemberében reprezentatív felmérés keretében (osztályonként 5 fı) kikértük a tanulók véleményét az iskolával és a pedagógusokkal kapcsolatban.
− A tanulói megjegyzésekbıl kiderült, a gyerekek jól érzik magukat az iskolában, hatékonynak tartják a tanórákat. Néhányan kifogásolták az iskolaudvar állapotát, több játékot szeretnének az udvaron és az épületen belül is. Az iskolai fegyelemrıl az volt a meglátásuk,
hogy a fegyelmezetlen tanulókat még szigorúbban büntessük meg.
− Ebben a tanévben kezdtük el a pedagógusok értékelését.
A minıségbiztosítási csoport 2008.szeptemberében úgy döntött, hogy évente három – négy
pedagógus teljesítmény értékelését készíti el. részletesen. Az értékelés több területbıl tevıdik
össze:
− A pedagógus önértékelésébıl,
− A tanulói kérdıívek adataiból
− Az óralátogatások véleményezésébıl
− A minıségértékelési csoport véleményébıl
− Az iskolavezetés véleményébıl.

4
Ebben a tanévben 3 pedagógus került értékelésre.
Az összesítésben megállapítottuk, hogy alapos, felkészült pedagógusok, akik az iskolai munkán kívül tevékenyen részt vesznek az egyéb iskolai rendezvények szervezésében, lebonyolításában.. A tanulókkal jó kapcsolatban vannak, igyekeznek a szülıkkel is partneri kapcsolatot
kiépíteni. Fejlesztik magukat, óráikon alkalmazzák az új pedagógiai módszereket.
A Nem szakrendszerő oktatás iskolánkban a törvény által elıírt módon folyt az ötödik osztályban. Egy pedagógusunk már tavaly elvégezte az ehhez szükséges továbbképzést. Magyar
nyelv és irodalom és matematika tantárgyakból kooperatív módszerek alkalmazásával is folyik az oktatás. Bízunk benne, hogy a Kompetencia mérés eredménye a jövıben majd igazolja
ennek a sikerességét. További terveinkben szerepel egy másik kolléga beiskolázása a nem
szakrendszerő oktatásról szóló képzésre.
III. Tárgyi feltételek:
Iskolánk tárgyi eszközök szempontjából jól felszerelt. A szemléltetıeszköz- és taneszköz
állományunk folyamatosan megújul és bıvül. Rendelkezésre állnak az idegen nyelvekhez, az
informatika tanításához szükséges tantermek, gépek, berendezések. Az iskolai könyvtárunk
felszereltsége az átlagosnál jobbnak mondható, hiszen a könyvállomány mind szépirodalmi,
mind szakmai szempontból megfelel a kívánalmaknak, és a bıvítése is folyamatos.
Folytattuk az osztálytermek bútorzatának felújítását. Integrációs pályázati forrásból ez év
szeptemberében új berendezés várta a leendı elsısöket. A felsıs osztályok tábláit pedig
kerámia táblákra cseréltük le.
A tanév folyamán az ez évi Integrációs pályázat pénzébıl már a következı elsı osztály és a
negyedik osztályosok is új bútorzatot kaptak. Így már minden alsó tagozati osztályban új
bútor van. A tavasszal az Önkormányzat segítségével iskolánk udvarának zöld területe
megnıtt. Így a régi kerítés helyére is új került, melyben nagy szerepe van Borsos Csaba szülınek. A kerítéshez szükséges drót és oszlopok árát a 2009. évi Jótékonysági bál bevétele
fedezte. A maradék pénzbıl még fénymásolót és udvari játékot szeretnénk vásárolni. Az új
tanév megkezdése elıtt a régi játékok festésére is sor kerül.
Ettıl a tanévtıl bevezettük, hogy a tanév végén a következı tanév tankönyvárát beszedjük.
Így 183 tanulóból 57 tanuló fizetette ki az 50%-os tankönyvárat. Ezzel megkönnyítjük a
szülık szeptemberi tanévkezdési kiadását.
Köszönjük a Önkormányzat anyagi támogatását, melyet tankönyveink árához biztosított.
Tudjuk, hogy a nehéz anyagi helyzet ellenére az önkormányzat minden olyan feladat
megvalósításában támogatja az iskolát, melyek szükségesek. Bízunk benne, hogy ez a
jövıben is így maradhat.
IV. Rendezvények; közösségi programok:
Iskolai szervezéső rendezvények voltak:
∼ karácsonyi mősor- City Bank nyeremény átadása
∼ iskolai farsangi bál
∼ március 15. ünnepség; mősor a községi megemlékezésen
∼ az óvodával közös jótékonysági bál
∼ gyermeknap - közösen az SZMK-val
∼ Ökoiskola cím átadó ünnepség- Budapest
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∼ a 8. osztályosok ballagása és a tanévzáró
Az SZMK is szervezett programokat a gyermekek számára:
∼ Mikulás bál (meghívott együttessel)
∼ Bábszínház elıadások a Mővelıdési Házban
∼ Iskolával közös gyermeknap - Alma együttes mősora
Valamennyi osztályfınök szervez – a tanulók életkorának megfelelı, tanulmányaikkal összefüggı – osztálykirándulásokat. Idén a 7. osztályosok Balatonszárszón táboroztak, és megismerkedtek a környék nevezetességeivel.
A nyári szünidıben nevelıink szervezésében, vagy aktív közremőködésével az alábbi táborok
megrendezésére kerül sor:
∼ Szivárvány képzımővészeti tábor
∼ Kommunikációs tábor
∼ Karitasz tábor
∼ Cserkész tábor
V. Pályázatok:
∼ City Bank 750 Ft értékő tárgyi nyeremény
∼ Ökoiskola cím elnyerése –megkaptuk 3 évre
∼ Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány 2008-es pályázata – nyert
− Tehetséggondozásra pályázott összeg: 100 000 Ft
− Kötelezı eszközállomány és felszerelésre pályázott összeg: 120 000 Ft
∼ Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány 2009-es pályázata – nyert
− Tehetséggondozásra pályázott összeg: 130 000 Ft
∼ NCA 2009-es Mőködési pályázat - nem nyert
∼ Integrációs nyári tábor 2 700 000 Ft– elbírálás alatt
∼ Baleset-megelızés az intézményben – elbírálás alatt
Pályázott összeg: 200 000 Ft
VI. Tanulók megmérettetése; versenyek; sikerek:
∼ A legmagasabb megmérettetés: a 8. osztályosok továbbtanulása. Iskolánktól 22 végzıs
tanuló búcsúzott. Közülük 14 fı gimnáziumban, 4 fı szakközépiskolában, 3 tanuló pedig
szakképzı iskolában kezdi meg a tanulmányait szeptemberben. Egy fı nem tanul tovább.
∼ Ez év májusában – a sokéves hagyomány szerint – országos ún. „Kompetenciafelmérésre” került sor iskolánknál is a 4., 6., és 8. évfolyamon. A tanulók szövegértésbıl
és matematikai jellegő problémamegoldó képességükrıl adnak ilyenkor számot. A felmérés eredménye kb. fél év múlva várható.
∼ Az 1., 2. és 3. osztályban személyre szóló szöveges értékelés van.
∼ 4. osztályban már érdemjeggyel értékelünk.
E tanévben kitőnı tanulóink:
4. osztály: Kocsis Eszter
5. osztály: Balázs Gabriella, Kollár Dóra, Teleki Gréta
6. osztály: Lakatos Dóra, Kósa Dorina
7. osztály: Roman Emil
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8. osztály: Berán Tünde, Kucsera Zsuzsanna, Fónad Alexandra, Forgó Dávid, Maruzs
Bence és Szvirák Dávid
Jeles tanulóink létszáma ebben az évben 12 fı.
A 8 év alatt végzett kiemelkedı tanulmányi eredményéért, közösségéért végzett munkájáért és a versenyeken való részvételéért 8 tanuló kapott igazgatói dicséretet.
(Kucsera Zsuzsa, Csivincsik Csaba, Szvirák Dávid, Maruzs Bence, Rózsa Rebeka,
Berán Tünde, Forgó Dávid, Fónad Alexandra)
∼ Ebben a tanévben került sor elıször a 8. osztályosok házi nyelvvizsgájára. Az elnök Vas
István fıiskolai adjunktus volt. Angol nyelvet tanulók közül 4 kiválóan megfelelt, 3 megfelelt, 2 megfelelt eredményt kapott., 4 tanulónk második idegen nyelvbıl is vállalta a
megmérettetést és nagyon jó eredményt értek el.
8. osztályosok versenyeredményei:
∼ A Szilágyi Erzsébet Gimnázium többfordulós történelem versenyén Talmács Alex 1.
helyezést, Maruzs Bence 10. helyezést ért el és így felvételt nyertek a gimnáziumba.
∼ A Neumann János Gimnázium és Szakközépiskola által szervezett versenyek közül
német nyelvbıl jó eredményt ért el: Szvirák Dávid, Strúbel Vivien és Rózsa Rebeka.
Szvirák Dávid ezen szép teljesítményével felvételt nyert a gimnáziumba.
∼ A Neumann János Gimnázium és Szakközépiskola által szervezett matematika versenyen jó eredményt ért el Szvirák Dávid, Kucsera Zsuzsanna, Rózsa Rebeka és Strúbel Vivien.
∼ A Neumann János Gimnázium és Szakközépiskola által szervezett informatika verseny mindkét fordulóján Rácz Ákos igen szép eredménnyel büszkélkedhet.
∼ A Wigner Jenı Szakközépiskola informatika versenyén Rácz Ákos a 6. helyezést érte
el, így felvételt nyert a szakközépiskolába.
Levelezıs versenyen figyelemreméltó eredményt értek el a 8. osztályos tanulók.
∼ A Hajdú-Bihar Megyei TIT országos levelezı versenyen
Biológia: 1. Szvirák Dávid, 3. Kucsera Zsuzsanna, 5. Rózsa Rebeka, 8. Dancza Vivien,
9. Kiss Virág.
Földrajz: 1. Kucsera Zsuzsanna, 3. Csivincsik Csaba, 4. Magda Bernadett, 7. Maruzs
Bence, 8. Forgó Dávid. Felkészítı tanár mindkét tantárgyból: Vasas Zoltán. Az 1. helyezettek könyvjutalmat kaptak az országos verseny szervezıitıl.
∼ A „Tehetség éve” TIT országos levelezı versenyen földrajzból Csivincsik Csaba 2., Lakatos Eszter 3. helyezést ért el.
∼ A Teleki Pál földrajz-földtan levelezı versenyen Forgó Dávid 4., Csivincsik Csaba 5. helyezést ért el.
∼ Magyar nyelv és irodalom levelezı versenyen Kucsera Zsuzsanna Bronz fokozatot kapott.
∼ Modellezı versenyen a Heves Megyei Bajnokság F1G kategória 1. helyezettje Forgó Dávid.
Az Ipoly kupán F1R kategória 2. helyezettje Csivincsik Csaba.
∼ Heves Megyei U16-oskorosztály Keleti csapat gólkirálya Maruzs Bence lett, csapata
bronz érmet szerzett. Iskolásaink közül többen is tagjai a csapatnak. Vezetıje: Rózsa Tivadar.
∼ Több éven keresztül kiemelkedı zenei tanulmányokat folytatott Kucsera Zsuzsanna,
Fónad Alexandra és Tar Bálint.
∼ Több éven át a Diákönkormányzat elnökségi tagja volt Berán Tünde és Kucsera Zsuzsanna.
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∼ Diáksport-egyesület elnökségi tagja Maruzs Bence volt.
∼ A suli boltot egész évben a 8. osztályos tanulók vezették.

Versenyek:
Alsó tagozat eredményei:
∼ Bendegúz levelezı versenyen ez évben is eredményesen szerepeltek
2.osztály: 6 fı, 3. osztály: 9 fı, 4. osztály: 1 fı.
∼ Bendegúz megyei Nyelvész versenyen jó eredményt ért el
2. osztály: 3 fı, 3. osztály: 2 fı.
∼ Szép- és helyesírási versenyen Bolyki Ágnes 3.osztályos 6. helyezést, Kocsis Eszter 4.
osztályos 7. helyezést ért el.
∼ Kvalitás matematika versenyen arany érmet szerzı 3. osztályosok: 4 fı.
∼ Kenguru matematika verseny résztvevı tanulók
2. osztály: 7 fı, 3.osztály: 2 fı, 4. osztály: 3 fó.
∼ Képek krónikása – országos meseíró versenyen Papp Ágnes 3. osztályos tanuló 3. helyezést ért el. A díj átadására Budapesten került sor.
∼ Alsó tagozatos tanulóink több labdarúgó bajnokságon is eredményesen szerepeltek.
∼ Iskolai néptánccsoportunk ezévben is többször sikeresen szerepeltek, a mostani Palóc napon is felléptek.
∼ E tanévben is sikeresen mőködött kézmőves és gyöngyfőzı szakkörünk.
Felsı tagozat eredményei:
∼ Bendegúz levelezı versenyen arany fokozatot értek el.
Angolból nyelvbıl: Balázs Gabriella szerepelt eredményesen.
Magyar nyelv és irodalomból: Balázs Gabriella és Teleki Gréta ért el szép eredményt.
∼ Természetismeret tantárgyból Teleki Gréta és Holló Fruzsina ért el szép eredményt.
∼ A Hajdú-Bihar Megyei TIT országos levelezı versenyen
Földrajzból Holló Kata 1. helyezést ért el, biológiából Holló Kata 5. helyezést ért el.
∼ Országos német levelezıs versenyen Kollár Dóra 5. osztályos tanuló 2. helyezést ért el.
∼ Bendegúz levelezı versenyen országos fordulóra jutott tovább Holló Kata 7. osztályos
tanuló történelembıl. A versenyt Egerben rendezték és ott 19. helyezést ért el.
∼ Megyei KRESZ versenyen Ipacs Ilona 7. osztály tanuló képviselte iskolánkat, jó eredményt érve el.
∼ A Kenguru matematika versenyen több felsı tagozatos tanuló is eredményesen szerepelt.
∼ Felsı tagozatos tanulóink közül többen is részt vettek labdarúgó bajnokságokon Lengyel
Lajos és Rózsa Tivadar vezetésével.
∼ Roma Ki mit tud versenyen Éwald András 7. osztályos tanuló zene kategóriában 1. helyezést ért el, táncban több osztályból több tanulónk is eredményesen szerepelt.
∼ A tanév során iskolánk ünnepségein a mősort az irodalmi színpad biztosította, Kochné
Holló Edit vezetésével.
∼ A tanév során a Diákönkormányzat két alkalommal rendezett hulladékgyőjtést igen sikeresen, a szülık aktív részvételével.
Ez évben az iskolai Bendegúz levelezı verseny összefogója Nagy Károlyné volt.
Az itt felsorolt szép eredmények elképzelhetetlenek lennének alsó és felsı tagozatos pedagógusok áldozatos munkája nélkül!
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Tisztelt Képviselı-testület!
A 2009/2010 tanév indításával kapcsolatosan néhány fontos információt szeretnék megosztani
Önökkel:
∼ Tanulói létszámunk várhatóan 185 fıre nı.
∼ Az alsó tagozatban a csoportbontást 8 órában folytatódna.
∼ Mátraderecskei Általános Iskolával kialakult jó együttmőködés remélhetıleg az új tanévben is megmarad. A kémia, rajz és éneket tantárgyakat továbbra is három mátraderecskei
szakos nevelı tanítja – a kémiát, mint óraadó pedagógus Barcziné Horváth Márta, a
mátraderecskei iskola igazgatója; az éneket Forgó Gábor, a rajzot Csehné Bódi Csilla oktatja majd. Cserébe tılünk Lengyel Lajos, testnevelı szakos kolléga és Vas Imre Zsoltné
gyógypedagógus jár át tanítani.
∼ Informatika oktatás minden évfolyamon folytatódik.
∼ A várható napközis csoportok létszámát májusban felmértük. A szülıi igények és pedagógiai okok miatt több napközis csoport mőködtetése is indokolt a következı tanévben
∼ A negyedik osztálytól az egy idegen nyelv (angol/német) oktatása beindul, 7. és 8. osztálytól két idegen nyelvet tanulhatnak a gyerekek.
∼ Tehetséggondozó szakkörök és fejlesztıfoglalkozások folytatása.
∼ Irodalmi színpad mőködtetésének folytatása.
∼ Sportfoglalkozások és úszásoktatás folytatása.

Tisztelt Képviselı-testület!

Beszámolómban a 2008/2009-as tanév legfontosabb területeit emeltem ki.
Magam és a tantestület tagjai – de a szülık is – tisztában vannak azzal, hogy az intézményünk
fenntartása az önkormányzatra mekkora terhet ró. Mint a beszámolóból is látható – az oktatás
színvonalának folyamatos emelését szem elıtt tartva – mindent elkövetünk, hogy a mőködési
kiadások ne növekedjenek és bíztató eredményeket érjünk el..
Kérem beszámolóm megvitatását, és elfogadását.

Recsk, 2009. június 9.
Tisztelettel:

Hollóné Bódi Katalin
igazgató

